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Servicelovens § 153, stk. 1: 

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen 
af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, 

2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, 

3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige 
skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller 

4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb”. 

Udgangspunkt i den skærpede underretningspligt
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Historien om Socialsøg
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Historien om Socialsøg
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Hvad er Socialsøg - Formålet

 IT-værktøj der hjælper med at identificere 
socialt udsatte børnefamilier.

 Fokus er på forældres risikoadfærd frem for 
barnets.

 Adskiller sig fra politiets almindelige 
underretninger.

 Se sager på tværs af politikredse.
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Sagskategorier

 Bortvisning
 Husspektakler
 Uro og uorden
 Vold
 Sædelighed
 Socialsager
 Værtshusuorden
 Advarsel bortvisning og tilhold

 Sager hvor udvalgte ord indgår i resumefelt 
eller som søgenøgle medtages også.

 Trussel på livet
 Politilovene
 Nabostridigheder
 Dyreværnssager
 Våbenloven
 Færdselsloven
 Lov om euforiserende stoffer
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Det analytiske fundament

Er Servicelovens 
underretningskriterier 

opfyldt?

Hvilke risikofaktorer 
er tilstede?

Hvilke 
beskyttelsesfaktorer 

er tilstede?

1

23

Kerneproblematikker i 
familierne:

- Misbrug
- Psykiske 

vanskeligheder
- Traumer
- Marginalisering
- Kriminalitet
- Vold

2
Faktuelle, umiddelbare 
systemtilgængelige 
forhold

Vurderede forhold ved at 
læse ned i datakilder om 
familieforholdene

Beskyttelsesfaktorer:

- Barnet har også et andet hjem, hvor alt er godt. Det 
afhænger af hvor meget kontakt barnet har med 
problemhjemmet/ forældrene.

- Barnet har ikke været tilstede ved hændelserne.

3
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Familien X i dag

Far: 47 år, 2 børn, bor med 1 barn, ny ægtefælle og dennes særbarn

Mor: 47 år, 3 børn (2 fælles med far)

Søn: 16 år, bor hos far

Datter: 18 år, bor alene
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Stamtræ og bopælssamling

Mor
47 år

Ny kone
47 år

Far
47 år

Afdød søn Datter
18 år

Søn
16 år

Datter
12 år
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Familien X baggrundshistorik

Familien X

X. juni X

X. juli X

2 online bedrageri

1 forsikringssvindel

2 voldssager – mor
(inden børnene bliver født)

3 vanvidskørsel Ungdomskriminalitetsnævnet

2 voldssager

3 fogedretssager 3 hærværkssager11 fogedretssager

20 sigtelser for lov 
om euforiserende 
stoffer

Gentagende ransagninger

1 brandstiftelse

4 butikstyveri
(før 14 år)

29 adresseskift 20 adresseskrift36 adresseskift 16 adresseskiftAfdød søn

3 sigtelser for vanvidskørsel
Dør i solouheld
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Hvad kan vi se efter juli X:
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Satspuljen

 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på integrationsområdet – 250,4 mio. kr.

 Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti indgik aftale 1. november 2017 for 2018-2021.

 En styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminalitet:
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Antallet af underretninger i satspuljeperioden

 Politiet har afsendt i alt ca. 26.000 underretninger i 2018-
2021.

 Heraf er ca. 6.000 underretninger sendt pba. Socialsøg 
(ca. ¼-del).

 Kvalitet over kvantitet

Kilde: POLSAS
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Udvikling i antallet af underretninger

 Udgangspunkt i 2015:
 Landsplan: Ca. 97.000 underretninger
 Politi: Ca. 2.650 underretninger

 Landsplan 2020: Ca. 136.000 underretninger
 Politi 2021: Ca. 8.000 underretninger

Kilde: POLSAS og Danmarks Statistik
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Læring - hvad siger kommunerne

 Størstedelen af kommunerne anser Socialsøg som en faktor på linje med andre i kommunernes arbejde med 
forebyggelse af mistrivsel hos børn.

 De fleste af de øvrige kommuner finder, at Socialsøg spiller en central eller en meget central rolle for kommunerne.

 Socialsøg anses overordnet som en støtte i langt de fleste kommuner.

 Halvdelen af kommunerne mener, at de fleste socialsøgunderretninger er relevante og desuden svarer en stor del af 
resten af kommunerne, at de altid er relevante.*

* Baseret på spørgeskema udsendt til alle landets 98 kommuner, svarprocent 89,8%. Derudover fokusgruppeinterviews med deltagere fra 11 kommuner.
Kilde: Storgaard, Anette 2022: Socialsøg – En procesevaluering i tre dele (2018 – 2021), Rapport 3/3 – intern.
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Læring – hvor har vi lært noget

 Fokus på at skærpe den faglige vurdering
 Skærpet fokus på beskrivelse af barnet, selvom fokus er på forældrenes historik

 Udveksling af oplysninger med kommunerne (dataminimeringsprincippet)
 Forskellig organisering og håndtering i kommuner og politikredse (præmis)

En knast der er svær at løse:
 Forældremyndighed / manglende viden om samværsordninger
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Sidegevinster og udvikling

 Vi kender allerede børnene, hvis de ender i SSP-regi

 Langt større samarbejde mellem politi og kommune

 Øget opmærksomhed i politiet på det socialfaglige område

 Intern undervisning styrker

 Socialfagligt arbejde på skoleskemaet

 Øget fokus på socialrapporter

 NCMEC-sager (National Center for Missing and Exploited Children) 
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Opsamlende pointer

 Fokus på den tidlige forebyggelse - sætte tidligt ind ”inden skaden for alvor er sket”

 Metodikken ift. at kigge anderledes på data

 Helhedsorienteret blik ift. varetagelse af børn og unges tarv (kigge på tværs af politikredse)

 Vigtigheden af at vi som myndigheder arbejder sammen på tværs om forebyggelse
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Tak for opmærksomheden

Kontaktinformationer:

Ditte Hanghøj Kraglund
Det Kriminalpræventive Sekretariat
Nordjyllands Politi
DMH002@politi.dk
Tlf. 51 35 87 57

Kristín Howalt Rasmussen
Center for Politifaglig Styring
Rigspolitiet
KRA043@politi.dk
Tlf. 24 79 70 48
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